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Ο ∆ήµος Ασπροπύργου
τίµησε τον Ιβάν Σαββίδη

Πρόεδρο του οµώνυµου Φιλανθρωπικού
ιδρύµατος στο 1ο Πρωτάθληµα
«ALL STARS» Πάλης
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Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος συµµετοχής στα
τµήµατα του Κέντρου ∆ιά Βίου
Μάθησης ∆ήµου Ελευσίνας

σελ. 3

Επανεξετάζει ο ΟΑΣΑ την
επαναδροµολόγηση της γραµµής
711 προς Αθήνα
Αντιπροσωπεία του
∆ήµου Φυλής
συναντήθηκε µε τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
του Οργανισµού Νικόλαο
Αθανασόπουλο

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ‘’ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ’’ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

σελ. 2

σελ. 3-13

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ «BLACK FRIDAY»

Ο ∆ήµος Αχαρνών στο πλευρό των εµπόρων της πόλης

σελ. 5

Κέντρο ∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας για Άτοµα
µε Ειδικές Ανάγκες «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»
Εορταστική εκδήλωση µε εργαστήρια
δηµιουργικής απασχόλησης στην Ελευσίνα σελ. 9

Το Σαββάτο 7 ∆εκεµβρίου 2019 η φωταγώγηση
του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου στα Άνω Λιόσια

σελ. 9

Η Μαρία Ευθυµίου,
Καθηγήτρια Ιστορίας
του Εθνικού
και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου
Αθηνών,
στο «Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο»
Ασπροπύργου

ΗΧΗΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ Η ΣΙΩΠΗ

σελ. 8

Ενηµερωτικές ∆ράσεις του δήµου Ελευσίνας µε αφορµή την «Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών»
σελ. 7

2-θριάσιο
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Επανεξετάζει ο ΟΑΣΑ
την επαναδροµολόγηση
της γραµµής 711 προς Αθήνα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 19300,
2105598618
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 - ΜΑΓΟΥΛΑ,
210-5558491

Αντιπροσωπεία του ∆ήµου Φυλής συναντήθηκε µε τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο του Οργανισµού Νικόλαο Αθανασόπουλο

ΜΑΝ∆ΡΑ

ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΤΡ.Ν.ΡΟΚΚΑ 67
210-5555236, 08:00-23:00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ 81, 210-2481114
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,2105983427

Γεωργοπούλου Αδαµαν τία - Μαρία
Πλάτων ος 34, Όπισθεν My Market - ∆άσος,
2105324590 08:30-21:00

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28,
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 20 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίν α
Φιλούµεν ος, Φίλος, Φιλοµίν α, Φιλοµίλα,
∆ιεθν ής Ηµέρα Αλληλεγγύης προς τον
Παλαιστιν ιακό Λαό

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Παραµένει χωρίς συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση ένα µεγάλο
τµήµα της συνοικίας Ζωφριάς

Τ

η δέσµευση ότι θα επαν εξετάσει το θέµα επαν αδροµολόγησης της λεωφορειακής γραµµής 711
ΖΩΦΡΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, απέσπασε από τον
ΟΑΣΑ ο ∆ήµος Φυλής.
Αν τιπροσωπεία του ∆ήµου, αποτελούµεν η από τον
Αν απλ. ∆ήµαρχ ο Γιώργο Κρητικό, τον Πρόεδρο των Παιδικών Σταθµών Άν ω Λιοσίων Παν αγιώτη Καµαριν όπουλο, το Γεν ικό Γραµµατέα Αργύρη Αργυρόπουλο και την
Πρόεδρο του Συλλόγου Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου
µετέφεραν , το µεσηµέρι της Τρίτης 27 Νοεµβρίου 2019,
στο ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο Νικόλαο Αθαν ασόπουλο, το
µέλος του ∆Σ Παύλο Παπαδόπουλο και τα υπηρεσιακά
στελέχ η ∆ηµήτρη Αποστολίδη και Γιώργο Ποριάζη, το
επιτακτικό αίτηµα των κατοίκων της Ζωφριάς.
Οι εκπρόσωποι του ∆ήµου Φυλής αν έβασαν τους
τόν ους, επισηµαίν ον τας ότι, µε την µετατροπή της γραµµής 711 σε τοπική, επικαλύπτεται η γραµµή 736 της
∆ηµοτικής Συγκοιν ων ίας και πρόσθεσαν ότι παραµέν ει
χ ωρίς συγκοιν ων ιακή εξυπηρέτηση έν α µεγάλο τµήµα της
συν οικίας.

Υπογράµµισαν , ακόµα, ότι ο ∆ήµος Φυλής παρέχ ει µια
σειρά κρίσιµων εξυπηρετήσεων στον ΟΑΣΑ, όπως το
Αµαξοστάσιο των Άν ω Λιοσίων , ο Σταθµός Φυσικού
Αερίου και ο χ ώρος απόσυρσης των λεωφορείων που τίθεν ται εκτός κυκλοφορίας κι ως εκ τούτου δικαιούται
καλύτερη συγκοιν ων ιακή µεταχ είριση.

Καταλήγον τας αν έφεραν ότι εν ώ ο ∆ήµος πληρών ει
δύο γραµµές ∆ηµοτικής Συγκοιν ων ίας, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δηµοτών του, υφίσταται υποβάθµιση
της συγκοιν ων ιακής εξυπηρέτησης, εξαιτίας της µετατροπής της γραµµής 711 σε τοπική.
Απαν τών τας ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος Νίκος Αθαν ασόπουλος τόν ισε ότι οι δυν ατότητες του ΟΑΣΑ είν αι περιορισµέν ες λόγω των αυξηµέν ων απώλειών του σε προσωπικό και της γήραν σης του στόλου των λεωφορείων .
∆εσµεύτηκε όµως ότι θα επαν εξετάσει το θέµα σε συν εργασία µε τα υπηρεσιακά στελέχ η, επισηµαίν ον τας ότι
του το ζήτησε κι ο Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Θαν άσης
Μπούρας.

Το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ελευσίνας στην
Καρθαγένη της Ισπανίας

Σ

το πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ µε τίτλο:
“Let’s go cultural”, στο οποίο συν εργάζον ται
δηµοτικά σχ ολεία πέν τε χ ωρών (Ελλάδα, Ην ωµέν ο Βασίλειο, Τουρκία, Αυστρία και Ισπαν ία), τέσσερις
εκπαιδευτικοί του 10ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Ελευσίν ας, η
Κων σταν τίν α Βόιτσιου, η Νέν α Ιακώβου, η Λέν α Πραµαν τιώτη και ο ∆ηµήτρης Αν δρών ης, επισκέφθηκαν το
δηµοτικό σχ ολείο CEP ANTONIO De ULLOA στην Καρθαγέν η της Ισπαν ίας.
Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε από τις 18 Νοεµβρίου
έως τις 22 Νοεµβρίου 2019 και κατά την διάρκειά της οι
εκπαιδευτικοί είχ αν την ευκαιρία ν α εργαστούν µε τους
µαθητές του σχ ολείου, ν α συν εργαστούν µε εκπαιδευτικούς όλων των εµπλεκόµεν ων χ ωρών , ν α αν ταλλάξουν
καλές εκπαιδευτικές πρακτικές και ν α γν ωρίσουν
στοιχ εία της χ ώρας και του πολιτισµού της Καρθαγέν ης.
Οι τέσσερις Έλλην ες εκπαιδευτικοί, έχ ον τας
γν ωρίσει την υλική και άυλη πολιτιστική κληρον οµιά της
Καρθαγέν ης, αλλά και στοιχ εία από τα εκπαιδευτικά
συστήµατα των τεσσάρων χ ωρών που προαν αφέρθη-

καν , επιστρέφουν ως πρεσβευτές του πολιτισµού που
γν ώρισαν και θα µεταφέρουν τις γν ώσεις τους στο σχ ολείο αλλά και στην τοπική κοιν ων ία.
Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί το 2021.
Let's Go Cultural ...
Λίγα λόγια για το πρόγραµµα

Το πρόγραµµα Erasmus+ "Let's Go Cultural" σκοπεύει
ν α εµπλέξει µαθητές ηλικίας 6-11 ετών από τις 5 χ ώρες
που θα συν εργαστούν και ν α τους βοηθήσει ν α αν απτύξουν δεξιότητες και ικαν ότητες του 21ου αιών α.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής
Αθ. Μπούρας αρωγός
στις προσπάθειες
των συλλόγων ΑΜΕΑ.

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ‘’ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ’’
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

θριάσιο-3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετοχής στα
τµήµατα του Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης ∆ήµου Ελευσίνας

Ο ∆ήµος Ελευσίνας, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ∆ιά Βίου Μάθησης) και το
Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς
τη λειτουργία του Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Ελευσίνας, στο οποίο
θα υλοποιηθούν προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων µε εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής
Εµβέλειας.
Στο Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Ελευσίνας µπορούν να
δηµιουργηθούν τµήµατα για τα ακόλουθα προγράµµατα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1
Συµβουλευτική σταδιοδροµίας 25
2
∆ιαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην
καθηµερινή ζωή 25
3
∆ηµιουργώ τη δική µου επιχείρηση
25
4
Βασικά Γαλλικά Α1 50
5
Βασικά Αγγλικά Α1 50

6
Εθελοντισµός: ∆ιαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων,
Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία
25

Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να
παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής,
ηλικίας και µόρφωσης, καθώς και µέλη ευάλωτων κοινωνικά

Γ

ια ακόµη µια φορά, ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής κ. Αθαν άσιος
Μπούρας βρίσκεται αρωγός στις προσπάθειες
των συλλόγων και φορέων ΑΜΕΑ. Έτσι όταν βρέθηκε
στον αγιασµό για την έν αρξη των δραστηριοτήτων του
‘’Εργαστηρίου – Λίλιαν Βουδούρη’’ στα Άν ω Λιόσια, του
ζητήθηκε παρέµβαση για την παραχ ώρηση της αίθουσας του Μετρό του Συν τάγµατος για το καθιερωµέν ο
χ ριστουγεν ν ιάτικο bazaar.
Ο κ. Μπούρας Αθαν άσιος, κατάφερε µετά από
παρέµβασή του, στα αρµόδια κυβερν ητικά όργαν α και
στη διοίκηση της Αττικό Μετρό, ν α τους παραχ ωρηθεί ο
εκθεσιακός χ ώρος τις ηµεροµην ίες που επιθυµούσαν
(Σχ ετ.1), ώστε ν α δοθεί η ευκαιρία ν α εκθέσουν τα
προϊόν τα τους και ν α ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοιν ό
για τη ν οητική αν απηρία και τη µεγάλη κοιν ων ική αν θρωπιστική προσφορά του ‘Εργαστηρίου’’. Έτσι επισκέφθηκε τις καλλιτεχ ν ικές εκδηλώσεις ΄΄Το παν ηγύρι της
αγάπης΄΄, που έλαβαν χ ώρα στην αίθουσα εκθέσεων
του Μετρό του Συν τάγµατος και συν εχ άρη τους διοργαν ωτές για την πληθώρα των προϊόν των . Αξίζει ν α
σηµειωθεί ότι οι εκπρόσωποι του Εργαστηρίου, ευχ αρίστησαν θερµά για την ουσιαστική παρέµβασή του κ.
Μπούρα, αφού µέσω της εκδήλωσης το ίδρυµα καταφέρν ει κάθε χ ρόν ο ν α εν ισχ υθεί οικον οµικά από την
πώληση των προϊόν των και χ ειροτεχ ν ιών των παιδιών .
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΟΥΡΑ

Αθήν α, 3 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρ.304
Προς: Τον Αν τιπρόεδρο της Βουλής
των Ελλήν ων
κ. Αθαν άσιο Μπούρα
Αξιότιµε κύριε Μπούρα,

Αρχ ικά θα θέλαµε ν α σας ευχ αριστήσουµε θερµά για
την επί σειρά ετών υποστήριξη του έργου µας και την
αµέριστη συµπαράστασή σας στους σκοπούς του
Συλλόγου µας.
Κατά τη πρόσφατη επίσκεψή σας στο Εργαστήρι
σας εκθέσαµε έν α σοβαρό πρόβληµα που προέκυψε
στο φορέα µας και θα θέλαµε τη πολύτιµη συν δροµή
σας.
Το «Εργαστήρι» διοργαν ών ει 2 φορές το χ ρόν ο τη
µεγάλη εκδήλωση «ΤΟ ΠΑΝΗΓΥ ΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»,
στην αίθουσα πολλαπλών χ ρήσεων του ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ µε τη συµµετοχ ή εταιριών ,
Συνεχίζεται στη σελ. 13

οµάδων. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα
απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης µε επίδειξη του
δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
υποψήφιου.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) µέσω
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»
Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής απευθυνθείτε
στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 213-1601411
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 70, Ελευσίνα
Email: tmpol@elefsina.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου τίµησε τον Ιβάν Σαββίδη,
Πρόεδρο του οµώνυµου Φιλανθρωπικού ιδρύµατος
στο 1ο Πρωτάθληµα «ALL STARS» Πάλης

Μ

ε ενθουσι ασµό και θέρµη συγκεντρώθηκε η νεολαί α του Ασπροπύργου στο Κλει στό Γυµναστήρι ο «Γεώργι ος Θ. Τσόκας», γι α
να παρακολουθήσει την αθλητι κή εκδήλωση «1ο ΚΥΠΕΛΛΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΑΛΗΣ», που δι οργάνωσε η Ελληνι κή Οµοσπονδί α
Πάλης, γι α πρώτη φορά στα αθλητι κά χρονι κά της πόλης µας, σε συνεργασί α µε τους συλλόγους «ΠΣ Ευκαρπί ας» και «Πολυνί κης Ταύρου» και
την υποστήρι ξη του Φι λανθρωπι κού Ιδρύµατος «ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙ∆Η».
Κατά τη δι άρκει α της δι οργάνωσης πραγµατοποι ήθηκαν αγώνες
επί δει ξης στην Ελληνορωµαϊ κή Πάλη, ενώ στη συνέχει α αγωνί στηκαν οι
αθλητές στο στυλ της Ελευθέρας. Οι δι αγωνι ζόµενοι χωρί στηκαν σε δύο
οµάδες, τους Βόρει ους και τους Νότι ους και έπει τα από ένα συναρπαστι κό θέαµα, οι Βόρει οι επι κράτησαν µε 7-3.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νι κόλαος Μελετί ου θέλοντας να τι µήσει
τον κ. Ιβάν Σαββί δη γι α την τεράστι α προσφορά του, τόσο στον αθλητι σµό,
όσο και την αµέρι στη στήρι ξη του προς τον Ποντι ακό Ελληνι σµό, του απένει µε τι µητι κή πλακέτα, δι α των κ.κ. Αναστάσι ο Παπαδόπουλο, Αντι δήµαρχο Τεχνι κής Υπηρεσί ας, Αει φόρου Ανάπτυξης και Πράσι νης Ενέργει ας καθώς και Παντελή Σαββί δη, Πρόεδρο της ΚΕ∆Α. Παρευρέθησαν επί σης, η Αντι δήµαρχος Κοι νωνι κής Προστασί ας, Παι δεί ας, Πολι τι σµού και Νεολαί ας, κ. Σοφί α Μαυρί δη, ο Αντι δήµαρχος Περι βάλλοντος, Πολι τι κής Προστασί ας και
Πολεοδοµί ας, κ. Θέµης Τσί γκος, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου, κ. Θεµι στοκλής Τσόκας, και ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
κ. Ιωάννης Κατσαρός. Η Ελληνι κή Οµοσπονδί α Πάλης και ο Αθλητι κός Σύλλογος «Πολυνί κης» γι α να ευχαρι στήσουν, τόσο γι α τη
φι λοξενί α όσο και γι α τη συµβολή στην καλλι έργει α του αθλητι κού πνεύµατος, τον ∆ήµο Ασπροπύργου, απένει µαν τι µητι κές πλακέτες στον ∆ήµαρχο της πόλης, κ. Νι κόλαο Μελετί ου καθώς και στον Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννη Κατσαρό.
Το πρωτάθληµα των επί λεκτων «ALL STARS», παρακολούθησαν οι Ολυµπι ονί κες, Κώστας Θάνος, Λάζαρος Λοϊ ζί δης και η Παγκόσµι α Πρωταθλήτρι α Μαρί α Πρεβολαράκη, εµψυχώνοντας και συµβουλεύοντας τους αθλητές.

4-θριάσιο

Χειροπέδες σε 24χρονο για ληστείες και κλοπές στον Ασπρόπυργο
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∆ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Πάν ω από 9 .0 0 0 εργ αζόµεν ες στην
κ αθαριότητα των δηµόσιων σχολ είων
παραµέ ν ουν απλ ήρωτες από την αρχή
της σχολ ικ ής χρον ιάς.

Πάν ω από 9.000 εργαζόµεν ες µε το καθεστώς των
συµβάσεων έργου που εργάζον ται καθηµεριν ά για την
καθαριότητα των δηµόσιων σχ ολείων όλης της χ ώρας
παραµέν ουν απλήρωτες από την αρχ ή της σχ ολικής
χ ρον ιάς.

Σ

υνελήφθη, πρωινές ώρες της 26-11-2019, 24χρονος ηµεδαπός µετά από αναζητήσεις, στον
Ασπρόπυργο, από αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, µε τη συνδροµή αστυνοµικών του Τµήµατος Ασφαλείας Ασπροπύργου και της Ο.Π.Κ.Ε., διότι σε βάρος του
εκκρεµούσε ένταλµα σύλληψης για ληστείες και κλοπές κατ' εξακολούθηση.
Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα, ο 24χρονος συµµετείχε σε σπείρα, τα µέλη της οποίας µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και µε την απειλή όπλου, διέπρατταν συστηµατικά
ληστείες σε βάρος οδηγών φορτηγών οχηµάτων από τους οποίους αφαιρούσαν χρήµατα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά τους έγγραφα και σε βάρος εταιρειών από τις οποίες αφαιρούσαν χρηµατοκιβώτια,
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κα άλλα αντικείµενα. Επίσης προέβαιναν σε διαρρήξεις-κλοπές από εταιρείες και σταθµευµένα φορτηγά.
Ως µεταφορικό µέσο για τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων χρησιµοποιούσαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
το οποίο είχαν αφαιρέσει από την περιοχή του Περάµατος.
Μέχρις στιγµής εξιχνιάσθηκαν οκτώ (8) περιπτώσεις ληστειών σε εταιρείες και οδηγούς φορτηγών
αυτοκινήτων και τρείς (3) περιπτώσεις διαρρήξεων – κλοπών από εταιρείες και σταθµευµένα φορτηγά,
στην περιοχή του Ασπρόπυργου.
Ο συλληφθείς µε τη σε βάρος του σχηµατισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

Η καιν οτοµία του προγράµµατός µας
έγκειται στο γεγον ός ότι µε τη χ ρήση των
ΤΠΕ και την εκµάθηση ξέν ων γλωσσών
θα εν ισχ υθεί και η ποιότητα της
εκπαίδευσης γεν ικότερα. Μέσα από τις
δραστηριότητες που θα γίν ουν οι µαθητές
θα εµβαθύν ουν στον δικό τους πολιτισµό
και ταυτόχ ρον α, θα καταστούν αν οικτοί

και δεκτικοί προς τους πολιτισµούς της
ΕΕ ώστε ν α θεωρούν ότι είν αι καθήκον
τους ν α τους προστατεύουν και ν α διατηρούν και ν α διαδίδουν την πολιτιστική
τους κληρον οµιά στην ΕΕ.
Οι µαθητές θα συν εργαστούν σε
πολυπολιτισµικές οµάδες και οι µαθητικές
µειον ότητες θα εν σωµατωθούν .

Οι συµµετέχ ον τες
δάσκαλοι
γν ωρίζουν
ότι
υπάρχ ει
µεγάλη
αν άγκη ν α αλλάξουν τα σχ ολικά
προγράµµατα προκειµέν ου ν α ικαν οποιηθούν οι αν άγκες των µαθητών
και της κοιν ων ίας
στη ν έα πραγµατικότητα του 21ου
αιών α.

Με αν ακοίν ωση του, το ∆ΙΚΤΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΥ Σ ΟΤΑ, σηµειών ει:
Οι εργαζόµεν ες καθαρίζουν τα δηµόσια σχ ολεία, µε
άθλιους µισθούς πείν ας και εξαθλίωσης, που για την
πλειοψηφία δεν υπερβαίν ει τα 350 ευρώ το µήν α,
αφού η αµοιβή τους καθορίζεται µε βάση τις σχ ολικές
αίθουσες που καθαρίζουν .Τις αν τιµετωπίζουν ως
εργαζόµεν ες που αµείβον ται µε το κοµµάτι-αίθουσαεν ώ παρέχ ουν µια καθηµεριν ή, αν αγκαία εργασία και
θα έπρεπε ν α έχ ουν µόν ιµη σχ έση εργασίας και ν α
αµείβον ται µε την κλαδική συλλογική σύµβαση
εργασίας.
Ακόµα κι αυτοί οι µισθοί πείν ας δεν έχ ουν καταβληθεί, αφού η κυβέρν ηση σωπαίν ει και δεν δίν ει λύση,
ώστε ν α καταβάλλεται άµεσα η µισθοδοσία.
Το Υ πουργείο Παιδείας κυριολεκτικά εµπαίζει τις
εργαζόµεν ες, καθώς από κοιν ού µε το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ), που είν αι
ο αρµόδιος φορέας για τη διεκπεραίωση της πληρωµής
των καθαριστριών και χ ρηµατοδοτείται από το Υ πουργείο για το σκοπό αυτό, ρίχ ν ουν το µπαλάκι της
ευθύν ης ο έν ας στον άλλο, αδιαφορών τας εάν οι
εργαζόµεν ες θα πληρωθούν ή όχ ι.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Να µπει τέλος στην αδικία
Θεωρούµε απαράδεκτο εργαζόµεν ες των 300–350
ευρώ το µήν α, οι οποίες είν αι κυριολεκτικά στα όρια
της οικον οµικής εξαθλίωσης και αδυν ατούν ν α βιοποριστούν οι ίδιες και οι οικογέν ειες ν α παραµέν ουν
απλήρωτες από το κράτος εργοδότη.
Απαιτούµε την άµεση παρέµβαση της κυβέρν ησης,
ώστε ν α προχ ωρήσουν άµεσα όλες οι απαιτούµεν ες
διαδικασίες προκειµέν ου ν α καταβληθούν άµεσα τα
δεδουλευµέν α στις σχ ολικές καθαρίστριες.
Οι καθαρίστριες στα δηµόσια σχ ολεία δεν είν αι εργολάβοι για ν α πληρών ον ται µε το κοµµάτι (αίθουσα).
Καλύπτουν καθηµεριν ές αν άγκες στη λειτουργία των
σχ ολείων και π ρέπ ει ν α έχ ουν µόν ιµη σχ έση
εργασίας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξεκινάµε από την αρχή για να διασφαλίσουµε
την αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής

‘’Με αφορµή σηµερινό
σχόλιο του κ. Ν. Μπογιόπουλου σε ραδιοφωνική εκποµπή στον REAL FM, σχετικά
µε το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την αποκατάσταση των ζηµιών που έγιναν στην Κινέτα, θα θέλαµε
να επισηµάνουµε τα παρακάτω :
Η Αττική έχει πληρώσει
πολύ ακριβά στο παρελθόν,
µε απώλεια ανθρώπινων
ζωών αλλά και περιουσιών, το λαϊκισµό και την έλλειψη προληπτικού σχεδιασµού όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών
φαινοµένων και την αποτροπή εκδήλωσης καταστροφικών
συµβάντων.
Πληρώσαµε κι εξακολουθούµε και σήµερα να πληρώνουµε
ακριβά την έλλειψη επαρκούς αντιπληµµυρικής θωράκισης, την
άναρχη δόµηση, την απουσία ολοκληρωµένων µελετών για τη
διαχείριση των συνεπειών που έχουν προκληθεί από φυσικές
καταστροφές, όπως έγινε πέρσι µε την καταστροφική πυρκαγιά
στα Γεράνια όρη.
Ως Περιφέρεια Αττικής δεν θέλουµε να ζήσουµε ξανά τέτοιες
καταστάσεις.
Κι έχουµε δεσµευθεί να κινηθούµε µε γρήγορους ρυθµούς,
προκειµένου να αντιµετωπίσουµε λάθη κι ανεπάρκειες
δεκαετιών.

Το Σαββάτο 30 Νοεµβρίου
2019, στο Κλειστό
Γυµναστήριο
Ζεφυρίου οι αγώνες
Τζούντο και Πάλης των
Ενόπλων ∆υνάµεων.

Στο πλαίσιο αυτό, µε σχέδιο και
πρόγραµµα
εκπονούµε
ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε έργα
αντιπληµµυρικής θωράκισης της
Αττικής,
στη
χαρτογράφηση,
οριοθέτηση και διευθέτηση των
ρεµάτων, σε συνεργασία µε την
Κεντρική Κυβέρνηση, καθώς κι ένα
νέο σχέδιο πολιτικής προστασίας,
που θα δίνει βάρος στην πρόληψη.
Αν το σχέδιο αυτό υπήρχε τα
προηγούµενα χρόνια, δεν θα είχαµε
ζήσει ούτε την καταστροφή στη
Μάνδρα, ούτε και το περιστατικό µε το πληµµυρισµένο οικόπεδο
στο ∆ήµο Αµαρουσίου, που οφειλόταν στο γεγονός ότι η
προηγούµενη ηγεσία της αντι-περιφέρειας Αττικής δεν είχε
φροντίσει να καθαρίσει έγκαιρα το ρέµα που διέρχετο από την
περιοχή. Ούτε αν είχε προχωρήσει στο αναγκαίο έργο της
διευθέτησης του ρέµατος Σαπφούς, αφού ο ∆ήµος Αµαρουσίου
είχε έγκαιρα καταθέσει τις απαραίτητες µελέτες.
∆εσµευθήκαµε στους πολίτες να κάνουµε µια Νέα Αρχή για
όλη την Αττική.
Στη δέσµευσή µας αυτή θα ανταποκριθούµε µε συνέπεια κι
ευθύνη .
Η νέα Κινέτα, στην οποία έκανε αναφορά ο Περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης δεχόµενος το ειρωνικό σχόλιο του δηµοσιογράφου, δεν θα αποτελέσει εξαίρεση, αλλά προτεραιότητα για
τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας. ‘’

Ο ∆ήµος Αχαρνών
στο πλευρό των
εµπόρων της πόλης

Τ

ην έµπρακτη στήριξή του στους εµπόρους της πόλης εκφράζει ο ∆ήµος Αχαρνών εν όψει της προωθητικής ενέργειας «Black Friday».
Σε µια προσπάθεια τόνωσης της αγοράς η
∆ΗΚΕΑ διοργανώνει συναυλία µε το συγκρότηµα «Walkman the Band» την Παρασκευή
(29/11) και ώρα 18:00 στην πλατεία του
Αγίου Βλασίου.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε.
ΘΡΙΑΣΙΟ

Ελευσίνα: 26/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 270

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Συλλαλητήριο στα
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ στις 10:30 π.µ.
Αναχώρηση πούλµαν από ∆ηµοτικό
Πάρκινγκ Ελευσίνας στις 9:30 π.µ.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να διεκδικήσουµε µαζί:
► να µην περάσουν τα νέα αντιασφαλιστικά
σχέδια. Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί
νόµοι
► ουσιαστικές αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις. Επαναφορά 13ου και 14ου µισθού και
σύνταξης.
► µείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 έτη για τους άνδρες και 55 για τις
γυναίκες.
► ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα
όσων εργάζονται σε αντί στοι χες συνθήκες.
Λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας.
► κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για
υγειονοµική περίθαλψη.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Βαρδαβάκης Μαν ώλης
Ιωαν ν ίδης Παν αγιώτης
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6-θριάσιο

4η Εικαστική Έκθεση Με µεγαλοπρέπεια και βαθιά κατάνυξη ο εορτασµός
του Αγίου Στυλιανού στο Ζεφύρι
Εργαζοµένων ''ΓΝΕ

Μ

Είχα τη χαρά ως Αντιπρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης
Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου να παρευρεθώ
στα εγκαίνια της 4ης Εικαστικής Έκθεσης Εργαζοµένων ''ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ'', να θαυµάσω για µια
ακόµη χρονιά τις εκπληκτικές δηµιουργίες του
ιατρικού & νοσηλευτικού προσωπικού του
Νοσοκοµείου και να µεταφέρω τις ευχές και
τους χαιρετισµούς του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου κ. Νικ. Μελετίου.

Είναι µια έκθεση που πρέπει όλοι να επισκεφθούν για να γνωρίσουν από κοντά, µέσα από
τα έργα, µια άλλη πλευρά των εργαζοµένων...
των ανθρώπων εκείνων που µας συµπαραστέκονται σε δύσκολες φάσεις της ζωής µας &
δίνουν καθηµερινό αγώνα για τη βιωσιµότητα
του Νοσοκοµείου.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους εκθέτες
αλλά και στην ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου που
αγκαλι άζει
&
στηρί ζει
τέτοι ες
προσπάθειες.ΘΡΙΑΣΙΟ''
ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

48

ε µεγαλοπρέπεια και βαθιά
κατάν υξη,
γιορτάστηκε
π αρουσία
του
Αν τιδηµάρχ ου Ζεφυρίου Γιάν ν η Μαυροειδάκου και πλήθος κόσµου στο
Ζεφύρι, η µν ήµη του θαυµατουργού και προστάτη των παιδιών
Αγίου Στυλιαν ού. Οι εορταστικές
εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την
Τρίτη 26 Νοεµβρίου αν ήµερα της
γιορτής του Αγίου µε την λιτάν ευση της Ιεράς Εικόν ας, στους δρόµους πέριξ του γραφικού Ναού.
Τη ∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου τελέστηκε Μέγας Παν ηγυρικός Αρχ ιερατικός Εσπ εριν ός µετ΄ αρτοκλασίας χ οροστατούν τος του Μητροπολίτη Ιλίου Αχ αρν ών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθην αγόρα και τη
συµµετοχ ή πλήθους ιερέων από
τους Ιερούς Ναούς του ∆ήµου
Φυλής και της Μητρόπολης.
Στο βίο του θαυµατουργού Αγίου
και την αγιασµέν η σκληρή και
µον αχ ική ζωή του στην έρηµο
αν αφέρθηκε στο κήρυγµα του ο
Σεβασµιότατος
Μητροπ ολίτης
Ιλίου Αχ αρν ών και Πετρουπόλεως
κ.κ. Αθην αγόρας υπογραµµίζον τας πως η βαθιά αφοσίωση, η
αστείρευτη πίστη και Αγάπη στο
Θεάν θρωπο παραµέρισαν όλα τα
εµπόδια και έδωσαν δύν αµη στον
Άγιο ν α πολεµήσει σκληρά εν αν τίον των τριών εχ θρών : της σάρκας, του κόσµου και του διαβόλου.
Ο π ολύχ ρον ος, σκληρός και
αν ύστακτος αγών ας του, ο ηρωισµός και τα υπ εράν θρωπ α
παλαίσµατά του, οδήγησαν τελικά
τον Άγιο Στυλιαν ό στον προορι-

σµό της καρδιάς του, στην αγκαλιά
του Κυρίου και Θεού µας, υπογράµµισε ο Σεβασµιότατος που
έκλεισε το κήρυγµα του κάν ον τας
ιδιαίτερη αν αφορά στον µακαριστό
εφηµέριο του Ιερού Ναού του
Αγίου
Στυλιαν ού
Απ όστολο
Αν των ίου που έφυγε πρόσφατα
από τη ζωή. «Στο φετιν ό εορτασµό του Αγίου, µας λείπει ο πατέρας Απόστολος που έφυγε ήσυχ α
στον ύπν ο του και µας βλέπει
από ψηλά. Το πν εύµα του είν αι
εδώ όπως και το έργο του που
είν αι θαυµαστό και είν αι και αυτό
εδώ σε αυτή την εν ορία και εµείς
έχ ουµε χ ρέος ν α το συν εχ ίσουµε
και ν α το εν ισχ ύσουµε» είπε εµφαν ώς συγκιν ηµέν ος ο κ.κ. Αθην αγόρας.
Αν ήµερα της γιορτής του Αγίου
τελέστηκε το πρωί Όρθρος και
Αρχ ιερατική Παν ηγυρική Θεία Λειτουργία χ οροστατούν τος του Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως
Αρχ ιµαν δρίτη Ιωαν ν ίκιου Γιαν ν όπ ουλου και ιερέων απ ό τους
Ναούς του ∆ήµου εν ώ ο διήµερος
εορτασµός κορυφώθηκε το απόγευµα µε το µεθεόρτιο εσπεριν ό και
τη λιτάν ευση της εικόν ας του
Αγίου Στυλιαν ού συν οδεία της
φιλαρµον ικής του ∆ήµου Φυλής,
του Αν τιπ ροέδρου της Βουλής
Θαν άση Μπ ούρα, του Αν τιδηµάρχ ου Ζεφυρίου Γιάν ν η Μαυροειδάκου,
του
Αν τιδηµάρχ ου
Τεχ ν ικών Έργων Θαν άση Σχ ίζα,
του Αν απληρωτή ∆ηµάρχ ου Γιώργου Ραφτέλη, της τέως ∆ηµάρχ ου
Ζεφυρίου
Φωτειν ής
Γιαν ν ο-

πούλου, της Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου στην Κοιν ότητα
Ζεφυρίου Ταξιαρχ ίας Λαθουράκη,
της Προέδρου του Περιφερειακού
Παραρτήµατος του Ερυθρού Σταυρού Τζέν ης Μπ άρα, π λήθους
πιστών και δεκάδων µικρών παιδιών τα οποία σκεπάζει ο Άγιος µε
τη Φρον τίδα, τη Στοργή και την
Αγάπη Του
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ΗΧΗΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ Η ΣΙΩΠΗ

θριάσιο-7

Ενηµερωτικές ∆ράσεις του δήµου Ελευσίνας µε αφορµή την «Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών»

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εσπερίδα
ευαισθητοποίησης που συνδιοργάνωσαν η
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας και ο
Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, µε αφορµή
την Παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών.

Το «Στέκι» στο ισόγειο του ΠΑΚΠΑ αποδείχ τηκε
µικρό για ν α χ ωρέσει το κοιν ό που συγκεν τρώθηκε,γυν αίκες στη συν τριπτική του πλειον ότητα- αλλά αρκετά ηχ ηρό -µε ζων ταν ή µουσική συν οδεία ακορν τεόν για ν α στείλει το µήν υµα «Μίλα-Η καταπολέµηση της
βίας κατά των γυν αικών έχ ει τη δική µας φων ή.
Η εκδήλωση ξεκίν ησε µε την εισαγωγική οµιλία των
κυριών ∆. Αχ λιόπτα και Λ. Τσακίρη για τη βία και την
καθιέρωση της 25ης Νοεµβρίου ως ηµέρα κατά της βίας
των γυν αικών και συν εχ ίστηκε µε το θεατρικό επί
σκην ής «Βίας αποτυπώµατα» σε σεν άριο της Μ.
Καρέλου και σκην οθεσία Θ. Ευστρατιάδη.
Ακολούθησε οµιλία από τον αν τιδήµαρχ ο Ελευσίν ας
Γιώργο Κουρούν η που προέτρεψε τις παριστάµεν ες
γυν αίκες ν α µιλήσουν και ν α καταγγείλουν τα περιστατικά βίας που υφίσταν ται ή έχ ουν αν τιληφθεί στο
κοιν ων ικό τους περιβάλλον . Κάτι που επαν έλαβε στη
συν έχ εια και η πρόεδρος του ΠΑΚΠΑ Εύη Άν θη-Γκιόκα, συµβουλεύον τας παράλληλα τις γυν αίκες ν α εν ηµερωθούν για τη ν οµοθεσία και τα δικαιώµατά τους.
Κλείν ον τας έδωσε συγχ αρητήρια στους διοργαν ωτές
της εκδήλωσης και ευχ ήθηκε χ ρόν ια πολλά στις εορτάζουσες –Κατερίν ες. Ακολούθησε µε ευχ ές και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελον τών Γιάν ν ης Καλυµν άκης ο
οποίος επεσήµαν ε πως η ευθύν η είν αι συλλογική «αν
βλέπουµε, ξέρουµε, αλλά δε µιλάµε» και κλείν ον τας για
ν α ελαφρύν ει την φορτισµέν η λόγω θέµατος ατµόσφαιρα, προαν ήγγειλε πως θα γίν ει άλλη εκδήλωση για τους
άν τρες!
Στη συζήτηση που ακολούθησε µε κεν τρικές οµιλήτριες τις κ.κ. Νάν τια Αβιτίδου από το Σύλλογο

«Ελπίδα Μάν ας», Μαρία Πίν η από το Κέν τρο στήριξης
Οικογέν ειας Αρχ ιεπισκοπής Αθην ών και Αν των ία
Ζέππου από τη ∆/ν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίν ας, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του κάθε φορέα και για µία
ακόµη φορά διατυπώθηκε η προτροπή «µιλήστε για τη
βία».

Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν µεταξύ
άλλων ο αν τιδήµαρχ ος Ελευσίν ας Π. Κουκουν αράκης,
η πρόεδρος του Σ∆Κ Μαγούλας Σ. Στάµου, τα µέλη του
Σ∆Κ Ελευσίν ας Αν . Στάθη, Χ. ∆ελαπόρτας, Χ. ∆εδεηλίας, ο αν τιπρόεδρος του ΠΑΚΠΑ Β. Ρόκας, ολοκληρώθηκε µε απον οµή αν αµν ηστικών δώρων .
Νωρίτερα το πρωί, στο ισόγειο του δηµαρχ είου Ελευσίν ας, στελέχ η του «Συµβουλευτικού Σταθµού Υ ποστήριξης Γυν αικών Θυµάτων Βίας» του ∆ήµου Ελευσίν ας, διάν ειµαν έν τυπο υλικό και εν ηµέρων αν κυρίως
τις γυν αίκες που προσέρχ ον ταν στο δηµαρχ είο σχ ετικά µε τη λειτουργία και τις παρεχ όµεν ες υπηρεσίες
του Συµβουλευτικού Σταθµού που αφορούν σε ψυχ ολογική, κοιν ων ική και ν οµική στήριξη.
Για τη δράση µε στόχ ο ν α περάσει µην ύµατα όπως
«τώρα µπορείς ν α µιλήσεις», «δεν είσαι η µόν η-δεν
είσαι µόν η», «σπάστε τη σιωπή» «µιλήστε ελεύθερα
για την εν δοοικογεν ειακή βία, την κακοποίηση και τις
έµφυλες διακρίσεις» το εν διαφέρον του κοιν ού ήταν
µεγάλο και η αν ταπόκριση θερµή.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο
«Συµβουλευτι κός
Σταθµός
Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας»
του ∆ήµου Ελευσί νας, θα παραµεί νει
κλειστός από τις 2 ∆εκεµβρίου ως και τις
5 ∆εκεµβρίου 2019, λόγω επιµόρφωσης
του επιστηµονικού προσωπικού.
Θα λειτουργήσει ξανά κανονικά στις 6
∆εκεµβρίου 2019.
Σε επείγουσα περίπτωση, µπορείτε να
καλείτε στην 24ωρη τηλεφωνική γραµµή
SOS 15900.

8-θριάσιο

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου
και ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου , σας προσκαλούν στη διάλεξη του «Ανοιχτού Πανεπιστηµίου», που θα δώσει η οµιλήτρια
κ. Μαρία Ευθυµίου Καθηγήτρια
Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
*, η οποία θα αναπτύξει το θέµα :
«Οι καίριες πλευρές της Επανάστασης του 1821», τη ∆ευτέρα, 2
∆εκεµβρίου 2019,
στις 19:30, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευµατικού
Κ
έ
ν
τ
ρ
ο
υ
του
∆ήµου
Ασπροπύργου
(¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨) Αλέκου
Παναγούλη 13.

*Η Καθηγήτρια κ. Μαρία Ευθυµίου
γεν ν ήθηκε στη Λάρισα το 1955.
Σπούδασε στο Τµήµα Ιστορίας και
Αρχ αιολογίας του Εθν ικού και Καποδιστριακού Παν επιστηµίου Αθην ών
(ΕΚΠΑ), και ολοκλήρωσε τους κύκλο-
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Η Μαρία Ευθυµίου, Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» Ασπροπύργου

υς των Μεταπτυχ ιακών της
Σπουδών στο Παν επιστήµιο
της Σορβόν ν ης, στο Παρίσι.

Έχ ει διδαχ θεί επτά ξέν ες γλώσσες.
Από το 1981 αν ήκει στο ∆ιδακτικό και
Ερευν ητικό Προσωπικό του Εθν ικού
και Καποδιστριακού Παν επιστηµίου
Αθην ών .
Στην παρούσα φάση, κατέχ ει τον
τίτλο της Τακτικής Καθηγήτριας. Από
τη θέση αυτή, έχ ει διδάξει, επί 38
χ ρόν ια, χ ιλιάδες φοιτητές και εποπ τεύσει δεκάδες σεµιν αριακές και
µεταπτυχ ιακές εργασίες, καθώς και
διδακτορικά.
Έχ ει εκπροσωπήσει
την Ελλάδα σε Επιτροπές Ιστορίας
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης και έχ ει
π αρουσιάσει επ ιστηµον ικές αν ακοιν ώσεις σε π ολυάριθµα ∆ιεθν ή
Συν έδρια Ιστορίας και µετάσχ ει, ως
παν επιστηµιακός, σε δεκάδες ατοµικές και οµαδικές εκπαιδευτικές δράσεις σχ ετικές µε τη ∆ευτεροβάθµια και
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Έχ ει συµµετάσχ ει στο εγχ είρηµα
του Mathesis των Παν επιστηµιακών
Εκδόσεων Κρήτης, µε πέν τε εν ότητες
Ελλην ικής και Παγκόσµιας Ιστορίας
(mathesis.cup.gr). Από το
2006
διδάσκει στο ευρύ κοιν ό
-δωρεάν ,

σχ εδόν καθηµεριν ά, σε εσπεριν ή
βάση- σε ολόκληρη την Αττική και
την Ελλάδα (σε π ερίπ ου εξήν τα
∆ήµους της χ ώρας, εικοσιπέν τε εκτός
Αθην ών –αν άµεσά τους και φυλακές
και Κέν τρα Απεξάρτησης), κύκλους
Παγκόσµιας και Ελλην ικής Ιστορίας.
Τα µαθήµατα αυτά έχ ουν παρακολουθήσει δεκάδες χ ιλιάδες άτοµα.

Την άν οιξη του 2016 -στα πλαίσια
συν εργασίας του Μεγάρου Μουσικής
Αθην ών και του Τµήµατος Ιστορίας
και Αρχ αιολογίας του Παν επιστηµίου
Αθην ών δίδαξε στο Μέγαρο Μουσικής Αθην ών έν αν κύκλο 19 τρίωρων µαθηµάτων Παγκόσµιας Ιστορίας.
Τα µαθήµατα αυτά βρίσκον ται καταγεγραµµέν α στη θέση
Blod.gr Mαρία
Ευθυµίου. Έχ ει συγγράψει και επιµεληθεί πέν τε βιβλία Ιστορίας, εν ώ άλλα
δύο βρίσκον ται υπ ό εκπ όν ησιν .
Έχ ουν δηµοσιευθεί περί τα εβδοµήν τα άρθρα της σε περιοδικά Ιστορίας,
σε Πρακτικά Συν εδρίων Ιστορίας, σε
έν θετα Ιστορίας.
Έχ ουν δηµοσιευθεί παρεµβάσεις
και τοποθετήσεις της, περί τα παν επιστηµιακά και κοιν ων ικά, στον ηµερήσιο και περιοδικό ελλην ικό Τύπο.

Έχ ει αποδώσει στα ελλην ικά ποιήµατα της µεγάλης π οιήτριας Raquel
Angel –Nagler, σε τέσσερα βιβλία
ποίησης που έχ ουν εκδοθεί από τις
εκδόσεις ΣΜΙΛΗ. Κατά το έτος 2013
τιµήθηκε µε το “Βραβείο Εξαίρετης
Παν επ ιστηµιακής ∆ιδασκαλίας εις
µν ήµην Β. Ξαν θόπουλου – Στ. Πν ευµατικού”.
Είν αι µητέρα δύο ξεχ ωριστών ν εαρών αν δρών , του Γιωργή και του Ρήγα
Χατζηλάκου, και γιαγιά της Μάγιας,
της Έλεν ας και της ∆αν άης.
Είχ ε την ευλογία ν α είν αι θυγατέρα
δύο ακέραιων αν θρώπων , της Χριστίν ας και του ∆ηµήτρη Ευθυµίου˙
αδελφή εν ός αγαπηµέν ου αδελφού,
του Πέτρου˙ µαθήτρια εν ός σπουδαίου παν επιστηµιακού δασκάλου και
ιστορικού, του Βασ. Βλ. Σφυρόερα.
Τέλος, έχ ει την τιµή ν α συγκαταλέγεται στον κύκλο των φίλων δεκάδων
ζεστών , ουσιαστικών , αυθεν τικών ,
ταλαν τούχ ων , δηµιουργικών , δοτικών
και φωτειν ών αν θρώπων
- φίλων ,
συγγεν ών , συν ορειβατών , συγκωπηλατών , συγχ ορευτών , συν τραγουδιστών ,
συν οραµατιστών ,
συν συζητητών , συν αδέλφων .
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Κέντρο ∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»
Εορταστική εκδήλωση µε εργαστήρια
δηµιουργικής απασχόλησης στην Ελευσίνας

Εορταστική εκδήλωση
µε εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης
και καλλιτεχνικής έκφρασης για µικρούς και
µεγάλους,
διοργανώνει, το Κέντρο
∆ιηµέρευσης – Ηµερήσιας Φροντίδας για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»,
την Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου, 2019, στο «αίθριο» του ∆ηµαρχείου
Ελευσίνας.

Η εκδήλωση τελεί
υπό την αιγίδα του
∆ήµου Ελευσίνας και
θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε την Β/βαθµια Σχολική Επιτροπή, κατά τις ώρες
10.00 π.µ.-14.00 µ.µ.

Στο τέλος της εκδήλωσης ένα γιγάντιο πανό θα αναρτηθεί από τους συµµετέχοντες
στον προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου και θα φωτίζεται κατά τις βραδινές ώρες για µια
εβδοµάδα. Το πανό απεικονίζει τη δύναµη του κοινωνικού δεσµού στις ανθρώπινες
σχέσεις και το δικαίωµα της δηµιουργικής έκφρασης, καθώς και της συµµετοχής των
ατόµων µε αναπηρία σε όλα τα δρώµενα της κοινωνικής ζωής.
Η πολιτιστική δράση πραγµατοποιείται µε αφορµή την «Παγκόσµια Ηµέρα διακήρυξης των δικαιωµάτων των ατόµων µε Αναπηρία» και αποτελεί ένα κάλεσµα προς
όλους µας, για την προστασία της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή της κοινότητας µας.

θριάσιο-9

Το Σαββάτο 7 ∆εκεµβρίου 2019 η φωταγώγηση του
Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου στα Άνω Λιόσια
ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

Με τη φωταγώγηση του Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου, η οποία έχ ει προγραµµατιστεί για το Σαββάτο 7 ∆εκεµβρίου 2019
και ώρα 19:30, στην Κεν τρική Πλατεία
των Άν ω Λιοσίων (∆ηµαρχ είου), θα
αρχ ίσει και επίσηµα, στο ∆ήµο Φυλής, η
εορταστική περίοδος των Χριστουγέν ν ων , της Πρωτοχ ρον ιάς και των Φώτων .
Στη λαµπρή τελετή, θα πρωταγων ιστήσουν τα παιδιά των αθλητικών και καλλιτεχ ν ικών τµηµάτων του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργαν ισµού Η ΠΑΡΝΗΘΑ.
Θα λάβει, ακόµα, µέρος η Φιλαρµον ική
του ∆ήµου Φυλής, εν ώ, όπως κάθε
χ ρόν ο, έχ ουν προγραµµατιστεί παιγν ίδια, εκπλήξεις, αν ιµατέρ και θα λειτουργήσει παγοδρόµιο.
Η φωταγώγηση του ∆έν τρου θα σηµάν ει
την έν αρξη του προγράµµατος εορταστικών εκδηλώσεων στις ∆ηµοτικές
Εν ότητες Άν ω Λιοσίων -Ζεφυρίου και
Φυλής, µε επίκεν τρο τα Σαββατοκύριακα, µεταξύ των Εορτών .
Σε εξέλιξη, εξάλλου, βρίσκεται και ο χ ριστουγεν ν ιάτικος διάκοσµος της πόλης,
που και φέτος προβλέπεται εν τυπωσιακός. Ήδη τα συν εργεία του ∆ήµου
έχ ουν στολίσει τους κεν τρικούς δρόµους

και αν αµέν εται µέχ ρι την φωταγώγηση
του Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου ν α
έχ ουν καλύψει το µεγαλύτερο µέρος των
τριών ∆ηµοτικών Εν οτήτων . Σκοπός
της διακόσµησης και του εορταστικού
προγράµµατος είν αι η δηµιουργία εορταστικού κλίµατος, µε απώτερο στόχ ο της
παραµον ή του κόσµου στη Φυλή, αλλά
και την προσέλκυση επισκεπτών , ώστε
ν α τον ωθεί η ν τόπια αγορά.
Άλλωστε το µήν υµα που εκπέµπει η
∆ηµοτική Αρχ ή είν αι “Καλές Γιορτές στο
∆ήµο Φυλής”. Σε αυτό το µήκος κύµατος
κιν είται και η δήλωση του ∆ηµάρχ ου
Χρήστου Παππού, µε αφορµή το κάλεσµα που απευθύν ει ο ∆ήµος στους
δηµότες, ν α πάρουν µέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις.
“Στολίζουµε τις γειτον ιές µας, καµαρών ουµε τα παιδιά µας, γιορτάζουµε τις
Άγιες Μέρες στον τόπο µας, µε τους
συγγεν είς και τους φίλους µας. Υ ποδεχ όµαστε, φιλόξεν α, τον κόσµο που
αν αζητά φυσιολατρικές και γαστριµαργικές εµπειρίες στην Πάρν ηθα και στα
µαγαζιά του τόπου µας. Εύχ οµαι ΚΑΛΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥ Σ”, τόν ισε χ αρακτηριστικά ο Χρήστος Παππούς.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

10-θριάσιο

Θέση Εργασίας:
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εταιρία µε αντικείµενο την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου αναζητά να καλύψει τη θέση Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης στις εγκαταστάσεις
της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση.
Αρµοδιότητες Θέσης Εργασίας:
-Τηλεφωνικό κέντρο.
-Εξυπηρέτηση πελατών – επικοινωνία &
διαχείριση παραπόνων.
-Επικοινωνία µε προµηθευτές.
-∆ιαχείριση υποστηρικτικών εργασιών γραφείου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του γραφείου
κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών ∆ιακίνησης.
-Σύνταξη οικονοµικών προσφορών.
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης σχολής σχετικής
µε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Γραµµατειακή Υποστήριξη.
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας.
-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση email και πολύ
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καλή γνώση αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logistics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών θα εκτιµηθεί.
Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα και θετική
στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.
Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας του υποψηφίου.
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
-∆υνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης.
-Ευκαιρίες εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αποστείλουν
το βιογραφικό τους σηµείωµα στο email:
dida@iokal.com ή στο φαξ 210552396 . Όλες
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.
H εταιρία Θα επικοινωνήσει µόνο µε τους υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

ΖHTΕΙTAI BOHΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ
Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
9.00 ΕΩΣ 16.00 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6941638447

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ
ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

6978087309

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ
όπισθεν ∆ηµαρχείου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού
της Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο τηλ. 6977426279

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)
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θριάσιο-11

Εµπνευσµένη
θεατρική
Παράσταση
στο ∆ηµοτικό
Σχολείο
Φυλής την
Παρασκευή 29
Νοεµβρίου
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12-θριάσιο

ΣΤ ΗΝ Ε ΛΕ ΥΣΙ ΝΑ 8/1 2/2 01 9

Εκδήλωση για τη σηµασία της
Εθελοντικής Προσφοράς Μυελού των Οστών

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052

Ενοικιάζεται κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου
Λιάκου 14 – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974161382
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες
στη Μάνδρα, Μαγούλα. Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις, παραλαβές,
πικαδόρους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ,
αποστολή βιογραφικών qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00 ΚΙΝΗΤΟ 6982220794
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 & 6949073467
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. Ο∆ΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

Η Παν αθην αϊκή Οργάν ωση Γυν αικών – Παράρτηµα Ελευσίν ας σε
συν εργασία µε τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ, σας καλεί στην εν ηµερωτική εκδήλωση για τη σηµασία της Εθελον τικής Προσφοράς Μυελού
των Οστών .
Θα ακολουθήσει, ∆ειγµατοληψία και Εγγραφή Εθελον τών ∆οτών .
Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου 11:00 πµ
Αίθουσα ’’Στέκι” Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίν ας
Κίµων ος 11 & Παγκάλου

Μπορείς να σώσεις µία ζωή!
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θριάσιο-13
ται το ΥΠΕΣ και θα λειτουργήσει από το
2020 έως το 2023.

Η λήξη των έργων , ρητά και κατηγορηµατικά, προβλέπεται για τις 31/12/19.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.

Στις 24 Απριλίου του 2018 δηµοσιεύεται σε
ΦΕΚ η ΚΥΑ (13022) η οποία αν αφέρει ότι
το ύψος του ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΥ είν αι 2 δις ευρώ
(!!!)

Ο κ. Θεοδωρικάκος βρίσκεται ήδη σε
προχ ωρηµέν ες συζητήσεις µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν δύσεων για τη
σύν αψη συµβάσεως που θα εξασφαλίζει τη
χ ρηµατοδότηση αν απτυξιακών έργων
στους ΟΤΑ, σύµφων α µε το Υπουργείο.

‘’Βόµβα’’ από τον ΥΠΕΣ Τ. Θεοδωρικάκο
Για το πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος» δεν υπάρχει
διαθέσιµη χρηµατοδότηση

Ό

τι για το πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος»
δεν υπάρχ ει διαθέσιµη χ ρηµατοδότηση, αν ακοίν ωσε ο Υπουργός Εσωτερικών , Τ. Θεοδωρικάκος, µιλών τας, εχ θές
στην εκλογοαπολογιστική συν έλευση της
ΚΕ∆Ε.
«Για ν α µη χ αθούν τα έργα και ν α µη κατα-

ρρεύσει η Αυτοδιοίκηση» - όπως χ αρακτηριστικά τόν ισε - ο υπουργός Εσωτερικών
αν ακοίν ωσε ότι πολλά από τα συγκεκριµέν α έργα που έχ ουν εγκριθεί θα µεταφερθούν στα ΠΕΠ και σε τοµεακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα στο ν έο
αν απτυξιακό πρόγραµµα που επεξεργάζε-

Η αλήθεια για τον ΦΙΛΟ∆ΗΜΟ

Στις 11 Νοεµβρίου του 2013 συν ήφθη
δαν εική σύµβαση µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επεν δύσεων και του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆αν είων . Το ποσό
του δαν είου που προορίζετο για έργα
στους δήµους ήταν 200 εκατ. ευρώ. Έως
τον Απρίλιο του 2018 απορροφήθηκαν
λιγότερα από 10 εκατ. ευρώ. (γύρω στα 7 µε
8)

Στις 6 Ιουν ίου 2017, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν δύσεων µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆αν είων τροποποιούν την
αρχ ική δαν ειακή σύµβαση στα 134 εκατ.
ευρώ, από 200 που ήταν αρχ ικώς.

Στις 22 ∆εκεµβρίου 2017 ο τότε υπουργός
κ. Σκουρλέτης ν οµοθετεί τον ΦΙΛΟ∆ΗΜΟ
µε τον ν όµο 4509/17 (άρθρα 69 και 70).

Μέχ ρι σήµερα έχ ουν υπογραφεί δαν ειακές
συµβάσεις και έχ ουν δηµοπρατηθεί 21
έργα, ύψους 30 εκατ. ευρώ.
Έχ ουν γίν ει δηµοπρατήσεις ύψους 450
εκατ. ευρώ. που αν τιστοιχ ούν σε 170
έργα. Εν ώ οι εν τάξεις έργων που είχ ε κάν ει
η προηγούµεν η κυβέρν ηση αφορούν σε
ποσό 1,235 δις ευρώ που αν τιστοιχ ούν
σε 502 έργα γεγον ός που δείχ ν ει µία πολύ
µεγάλη αν αν τιστοιχ ία αν άµεσα στις εν τάξεις του προγράµµατος και τους διαθέσιµους πόρους της εν ισχ ύ δαν ειακής σύµβασης της ΕΤΕΠ.
Και οι εν τάξεις αν αφέρουν ότι τα χ ρήµατα
θα καλυφθούν από την ΕΤΕΠ κατά 75%
και 25% από το ΤΠ∆.

∆ήµος Αχαρνών: Μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδροµής
συγκεκριµένων δροµολογίων της λεωφορειακής γραµµής 727

Το Τµήµα Εφαρµογών ∆ικτύου της ∆ιεύθυνσης Λειτουργικού Σχεδιασµού της Γενικής
∆ι εύθυνσης Συγκοι νωνι ακού
Έργου του ΟΑΣΑ αποφάσισε τη
µερι κή προσωρι νή τροποποίηση της διαδροµής συγκεκρι µένων δροµολογί ων της
λεωφορει ακής γραµµής 727
( Μ Ε Σ Ο Ν Υ Χ Ι Α Γ .Κ ΩΝΣΤ Α ΝΤ ΙΝΟΣΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) του ∆ήµου
Αχαρνών γι α την καλύτερη
εξυπηρέτηση των µαθητών του
6ου ΓΕΛ Αχαρνών.

Η τροποποίηση της διαδροµής της κυκλικής λεωφορειακής
γραµµής 727 (αναγράφεται όλη
η διαδροµή): Από τον διαµορφωµένο χώρο των αφετηριών
(Μεσονύχι), αριστερά Μεσονυχίου, δεξιά Λ.Κ. Καραµανλή,
αριστερά Μόλας, δεξιά Κορίνθου, αριστερά Μόλας, συνέχειας
Μόλας, δεξι ά Θρακοµακεδόνων, δεξιά Π. Μελά, συνέχεια
Π.Μελά, δεξιά Νεαρίου, δεξιά Λ.
Κύµης, αριστερά Σπυρίδωνος
Λούη, δεξι ά Πύρρου ∆ήµα,
δεξιά τον κυκλικό κόµβο, δεξιά
Πύρρου ∆ήµα, δεξι ά Κάχι
Καχιασβίλι, δεξιά Λ. Κύµης, αριστερά Νεαρί ου, αρι στερά Π.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Μελά, αριστερά Ρούµελης, αριστερά Μπιζανίου, δεξιά Ξενοδοχοϋπαλλήλων,
συνέχει α
Ξενοδοχοϋπαλλήλων, δεξιά Λ.
Κωνσταντίνου Καραµανλή, αριστερά Μεσονυχίου, δεξιά Πάρνηθος, συνέχεια Αγ. Παρασκευής, λοξά δεξιά Αργοναυτών,
δεξιά Νούση, δεξιά Πάρνηθος,
αριστερά Ανώνυµη Οδό πριν
την οδό Μεσονυχίου, δεξιά στη
συµβολή µε την οδό Μεσονυχίου στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).
Στο τµήµα της τροποποιηµένης διαδροµής, τα λεωφορεία θα
κάνουν στάση στις υπάρχουσες
στάσεις των άλλων γραµµών.
Παράλληλα αποφάσι σε την

ίδρυση προσωρινών στάσεων
έναντι των υφισταµένων επί των
οδών Μόλας, Ρούµελης και
Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Την απόφαση αυτή θα εφαρµόζουν:
το πρωινό δροµολόγιο της
λεωφορει ακής γραµµής 727
από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ στις 07:35
και
το µεσηµεριανό δροµολόγιο
της λεωφορειακής γραµµής 727
από την ΑΦΕΤΗΡΙΑ στις 13:50.
Τα συγκεκριµένα δροµολόγια
θα εκτελούνται καθηµερι νά
µόνο κατά τη χειµερινή περίοδο
και εκτός των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

εκπαιδευτηρίων , Μ.Κ.Ο., Συλλόγων και πλήθος
ιδιωτών .
Εάν δεν πραγµατοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, τα
προϊόν τα και τα είδη που ετοιµάζουν µε µεράκι και προσπάθεια οι απασχ ολούµεν οι στα τµήµατά τους, θα
µείν ουν αδιάθετα. Το αποτέλεσµα είν αι ν α µη διοχ ετευτούν οι δηµιουργίες τους στην αγορά όπως συµβαίν ει
µε τα προϊόν τα όλων των εργαζοµέν ων στερών τας τους
έτσι τη χ αρά ν α δουν τις προσπάθειες τους ν ΄ αν αγν ωρίζον ται. Παράλληλα η αίθουσα του ΜΕΤΡΟ στο
Σύν ταγµα έχ ει µεγάλη επισκεψιµότητα, µας γν ωρίζουν
πολλοί άν θρωποι, µαθαίν ουν και εν ηµερών ον ται για τη
ν οητική αν απηρία, ευαισθητοποιούν ται, αποδέχ ον ται
τη διαφορετικότητα εν ώ παράλληλα γίν εται µεγάλη προβολή του έργου και των προγραµµάτων που υλοποιούν ται στο Εργαστήρι.
Αξιότιµε κύριε Μπούρα, σας παρακαλούµε θερµά ν α
µας διευκολύν εται, ώστε µε τη δική σας παρέµβαση ν α
µας δοθεί κάποια ηµεροµην ία το χ ρον ικό διάστηµα από
20/11 έως 20/12 - εργάσιµες ηµέρες εκτός Κυριακής,
προκειµέν ου ν α διοργαν ωθεί το ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2019.
Βέβαιοι για τη θετική σας αν ταπόκριση, σας ευχ αριστούµε θερµά εκ των προτέρων .
Με απεριόριστη εκτίµηση,

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΖΩΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170
τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο 400
τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:

.Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
.Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη
εργασία.
.Χειριστές µηχανηµάτων clark BT
. Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές

Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερµανικά), Ασπρόπυργος 19300

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790
ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052
κα Μαρία

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισµών
στην
Ελευσίνα,
ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε οικογένεια που την έχει
ανάγκη. 6938025013
κος ∆ηµήτρης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.
(∆ιαθέτει airconditioner,
καινούρια µπαταρία,

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια, φίλτρα λαδιού κι έχει
γίνει ξεθάµπωµα φαναριών
και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες

στο 6948683400
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο
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